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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

کاربــرد و هــدف : مــن بــه عنــوان ســفير آگاپــه می دانــم در هــر جایــی کــه 
باشــم، مأموریــت دارم تــا محبــت کنــم کــه ایــن محبــت محبتــی بــا ادب 
اســت، محبتــی کــه بــه هــر انســانی از هــر فرهنــگ و نــژادی احتــرام می گــذارد.

منبع : بر اساس متی ۷: ۱۲  

زمان: یک ساعت  

درس ششم بخش اول(



3

سخنی با معلم

بــر اســاس اول قرنتیــان فصــل ۱۳ آیــه ۵، مــا بــا محبتــی آشــنا می شــویم کــه رفتــار 
ناشایســته نــدارد. ایــن رفتــار ناشایســته را می توانیــم از جوانــب مختلفــی مــورد بررســی 
قــرار دهیــم. امــا در ایــن درس به طــور خــاص تصمیــم گرفتــه شــده اســت بــه یکــی از 

جنبه هــای آن کــه ادب و احتــرام اســت اشــاره شــود.
بچه هــای گــروه ســنی ۸-۱۲ ســال معمــوالً بــه دلیــل الگــو گرفتــن از یکدیگــر و حتــی 
بزرگترهــا،  بــه  بی احترامــی  همچــون  رفتارهایــی  بــروز  بــه  شــروع  بزرگترهای شــان 
اغلــب  رفتــار  نــوع  ایــن  کــردن می کننــد.  اطرافیــان و فحاشــی  و  تمســخر دوســتان 
جهــت جلــب توجــه اطرافیــان و یــا حتــی بــرای پذیرفتــه شــدن در بیــن دوســتان اســت. 
بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه نونهــاالن بیاموزنــد به عنــوان شــاهزادگان ســرزمین 
آگاپــه بی ادبــی کــردن درســت نیســت. ســفیر و شــاهزاده آگاپــه بایســتی در هــر حــال 

محبــت کنــد و یکــی از جنبه هــای ایــن محبــت، محبــت بــاادب اســت. 

ــا کشــوری آشــنا می شــوند کــه  ــه، بچه هــا ب ــن هفت ــن راســتا، در طــی ســفر ای در همی
نمــادی از ادب و احتــرام اســت. ایــن کشــور، کشــوری نیســت جــز ژاپــن. ژاپــن دارای 
قدمــت فرهنگــی باالیــی اســت کــه در آن بــه موضــوع احتــرام بســیار اهمیــت داده 
می شــود. در ایــن هفتــه بچه هــا بــا آشــنایی بــا برخــی از جنبه هــای فرهنگــی ژاپــن، 
یــاد می گیرنــد کــه گرچــه ممکــن اســت برخــی از جنبه هــای دیگــر فرهنگ هــا بــرای مــا 
عجیــب به نظــر برســد امــا مــا بایســتی بــه یکدیگــر بــا هــر فرهنگــی احتــرام بگذاریــم، 

چــون احتــرام و ادب در دل محبــت جــا دارد.

خوش آمدگویی )۲ دقیقه(

با روی خوش به بچه ها خوش آمد بگویید. ��
مطمئن شوید پاسپورت های شان را به همراه دارند. ��

مرور درس گذشته )۱۰ دقیقه(

می توانید به صورت مسابقه سؤاالت زیر را مطرح کنید:
هفته گذشته کجا بودیم؟ ��
کدام داستان کتاب مقدس را با هم یاد گرفتیم؟ ��
از داستان کتاب مقدس و سفرمون چه چیزی را یاد گرفتیم؟ ��

توضیح مأموریت جدید )۵ دقیقه(

تصویــر کــره زمیــن را بــه بچه هــا نشــان داده و از بچه هــا بخواهیــد کشــور نپــال را پیــدا 
کننــد. بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه کــوه اورســت در کشــور نپــال قــرار دارد. ســفر ایــن 

هفتــه مــا بــه کشــوری نزدیــک بــه نپــال اســت.
شــما بایســتی ســه حقیقــت را در مــورد ایــن کشــور بــه بچه هــا بگوییــد. از آنهــا بخواهیــد 
کــه بــه نقشــه جهــان دقــت کننــد و بــر اســاس ایــن اطالعــات حــدس بزننــد کــه ایــن چــه 

کشــوری است؟ 
این کشور یک جزیره است. ��
این کشور ۲۰ بار از آمریکا، ۹ بار از هند و ۴ بار از ایران کوچک تر است. ��
این کشور در اقیانوس آرام قرار دارد.  ��
همسایه های این کشور کره، روسیه و چین هستند.  ��

جواب درست: ژاپن

هدف مأموریت )۳ دقیقه(

در ایــن قســمت بــه بچه هــا فرصــت دهیــد تــا پاکت   هــای خــود را بــاز کننــد. زمــان رفتــن 
بــه کشــور ژاپــن رســیده اســت.

معلم به بچه ها هدف این سفر را توضیح دهد. 
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هــدف ســفر: آشــنایی بــا فرهنــگ مــردم ژاپــن و احتــرام گذاشــتن بــه فرهنگــی اســت کــه 
بــرای مــا آشــنا نیســت. 

ــادآوری  ــه بچه هــا ی ــد. ب ــد همگــی پاسپورت های شــان را نشــان دهن از بچه هــا بخواهی
پاســپورت  داشــتن  بــدون  مــا  می دهــد.  نشــان  را  مــا  هویــت  پاســپورت  کــه  کنیــد 

نمی توانیــم از مــرز کشــوری عبــور کنیــم. 
همگی با هم با شمارش شما، یک صدا اعالن می کنند که چه کسی هستند:

من... مقیم، شــاهزاده و ســفیر ســرزمین آگاپه هســتم. در این ســفر بایســتی محبت 
کنــم، محبتــی کــه بــا ادب اســت و بــه همــه فرهنگ هــا احتــرام می گــذارد.

شروع مأموریت )۱۰ دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه بــرای آشــنایی بــا فرهنــگ مــردم ژاپــن قــرار اســت بــه ســه 
گــروه تقســیم  شــویم. هــر گــروه بــه یــک منطقــه از ژاپــن ســفر می کننــد و بــا یکــی از 
جنبه هــای فرهنگــی ایــن کشــور آشــنا می شــوند. بعــد برمی گردیــم و همگــی اطالعاتــی 
را کــه یــاد گرفتیــم بــا بقیــه بــه اشــتراک می گذاریــم. امــا قبــل از تقســیم بندی گروه هــا 

می خواهیــم ببینیــم منظــور از فرهنــگ چیســت؟ 

)در صورتــی کــه تعــداد بچه هــا کــم اســت، الزم بــه تقســیم بندی نیســت و می توانیــد همگــی باهــم بــه 
برویــد.( ایســتگاه ها 

ــد یــک بحــث و گفتمــان آزاد در ایــن راســتا  ــر را از بچه هــا بپرســید و بگذاری ســؤال زی
بیــن بچه هــا ایجــاد شــود و نظــر چنــد نفــر را بشــنوید: 

- فرهنگ و تفاوت های فرهنگی چیست؟ 
)بچه هــا را در مســیر شــناخت مفاهیمــی چــون آداب معاشــرت، نــوع پوشــش، غــذا 

خــوردن در فرهنگ هــای مختلــف هدایــت کنیــد(

تقسیم بندی گروه ها )۲ دقیقه(

رنگ صورتی: گروه فکوئوکا  ��
رنگ نارنجی: گروه توکیو  ��
رنگ آبی: گروه ساپورو  ��

)معلــم عزیــز اطالعاتــی کــه مربــوط بــه گروه هــای مختلــف اســت را بســیار خالصــه 
و به صــورت گفــت و شــنود و یــا همــان بحــث آزاد بــا بچه هــا در میــان بگذاریــد و 
اجــازه دهیــد آنهــا از اطالعــات خودشــان حتــی بســیار انــدک بــا شــما صحبــت کننــد. 
ــا یکدیگــر بحــث و گفتگــو کننــد.  همچنیــن اجــازه دهیــد بچه هــا بــه صــورت آزادانــه ب
در طــول تمــام گفتگوهای شــان به عنــوان یــک رهبــر ســعی بــر ایــن داشــته باشــید تــا 
آنهــا  را متوجــه ایــن موضــوع کنیــد کــه هــر ملتــی عقایــد و فرهنــگ خــاص خودشــان را 
دارد کــه برای شــان بســیار مهــم و محتــرم اســت. بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه مــا 
بــه عنــوان ســفیران آگاپــه بــه فرهنــگ و عقایــد هــر شــخص احتــرام گذاشــته و آنهــا را 
همانطــور کــه هســتند دوســت بداریــم همانطــور کــه دوســت داریــم آنهــا بــه مــا احتــرام 

بگذارنــد و بــا ادب نســبت بــه مــا برخــورد کننــد.(

بحث در گروه ها )۱۰ دقیقه(

)دقــت شــود کــه در هــر گــروه حداقــل یــک معلــم باشــد. هیچــگاه بچه هــا را در اتاقــی 
تنهــا نگذاریــد.(

گروه صورتی/ فوکوئوکا: : آداب لباس پوشیدن
از بچه هــا بخواهیــد بــر اســاس نقشه شــان حــدس بزننــد کــه در مــورد کــدام یــک از 

ــن قــرار اســت صحبــت کنیــم.  جنبه هــای فرهنگــی مــردم ژاپ
نکاتی که می توانید در کالس در مورد شان بحث کنید: 

)معلــم از قبــل در مــورد هــر یــک از ایــن موضوعــات تحقیــق کنــد تــا اطالعــات کافــی 
ــرای بحــث در کالس داشــته باشــد( ب
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کیمونو ��
صندل های چوبی ��
چتر و بادبزن   ��

یکــی از جنبه هــای فرهنگــی کــه نمــادی از ادب و احتــرام اســت، نــوع ایســتادن و راه 
رفتــن مــردم ژاپــن اســت. بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه کیمونــو طــوری طراحــی شــده 
ــی  ــن پوشــیدن صندل هــای چوب ــا بنشــیند. همچنی ــرد صــاف بایســتد و ی اســت کــه ف

کمــک می کنــد تــا فــرد قدم هــای کوچــک بــردارد و آهســته راه رود. 
سؤال:

آیــا شــما ایــن ســبک لبــاس پوشــیدن را دوســت داریــد؟ بــرای شــما ایــن لباس هــا 
بــه نظــر می رســند؟ چگونــه 

گروه نارنجی/ توکیو: آداب معاشرت
از بچه هــا بخواهیــد بــر اســاس نقشه شــان حــدس بزننــد کــه در مــورد کــدام یــک از 

ــن قــرار اســت صحبــت کنیــم.  جنبه هــای فرهنگــی مــردم ژاپ

نکاتی که می توانید در کالس در مورد شان بحث کنید: 
)معلــم از قبــل در مــورد هــر یــک از ایــن موضوعــات تحقیــق کنــد تــا اطالعــات کافــی 
بــرای بحــث در کالس داشــته باشــد. بــرای کســب اطالعــات می توانیــد بــه ســایت زیــر 

مراجعــه کنیــد: 
فرهنگ کشور ژاپن

خوش آمدگویی در ژاپن ��
آداب تعظیم کردن  ��
آداب نشستن ��

یکــی از جنبه هــای فرهنگــی کــه نمــادی از ادب و احتــرام اســت، آداب تعظیــم کــردن 
اســت. بــا بچه هــا در مــورد اهمیــت ســه درجــه تعظیــم صحبــت کنیــد. 

)اگــر بچه هــا بــا مفهــوم درجــه آشــنا نبودنــد ســعی کنیــد به صــورت عملــی بــه آنهــا 
نشــان دهیــد کــه ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درجــه حــدوداً چقــدر اســت(

در مکان های معمولی دست به سینه می شویم و تا ۱۵ درجه خم می شویم ��

در مکان های رسمی دست به سینه می شویم و تا ۳۰ درجه خم می شویم ��
در مکان هــای بســیار رســمی دســت بــه ســینه می شــویم و بــا زاویــه ۴۵ تــا ۶۰  ��

درجــه خــم می شــویم
سؤال:

آیا شما دوست دارید به این روش با بقیه سالم و احوال پرسی کنید؟ 

گروه آبی/ ساپورو: آداب غذا خوردن
نکاتی که می توانید در کالس در مورد شان بحث کنید: 

)معلــم از قبــل در مــورد هــر یــک از ایــن موضوعــات تحقیــق کنــد تــا اطالعــات کافــی 
بــرای بحــث در کالس داشــته باشــد. بــرای کســب اطالعــات می توانیــد بــه ســایت زیــر 

مراجعــه کنیــد:(
فرهنگ کشور ژاپن

غذاهای معروف ژاپنی ��
نوع غذا خوردن ��
وسایل مورد نیاز برای غذا خوردن ��

یکــی از جنبه هــای فرهنگــی کــه نمــادی از ادب و احتــرام اســت، بــا صــدا غــذا خــوردن 
اســت. برخــالف اکثــر نقــاط دنیــا کــه هــورت کشــیدن و بــا صــدا غــذا خــوردن رفتــاری 
ــد. اگــر مهمــان  ــرام می دانن ــن عمــل را  نشــانی از احت ناشایســت اســت، ژاپنی هــا ای
بــا صــدا غــذا بخــورد نشــان می دهــد کــه از غــذا لــذت بــرده اســت و به نوعــی از 
صاحبخانــه تشــکر می کنــد. همچنیــن ژاپنی هــا هیچــگاه چــوب مخصــوص بــرای غــذا 

ــه نوعــی توهیــن بــه حســاب می آیــد.  خــوردن را در غــذا فــرو نمی کننــد. ایــن کار ب

سؤال:
چه احساسی دارید اگر یک نفر با سر و صدا غذا بخورد؟

https://www.alaedin.travel/blog/10964/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://www.alaedin.travel/blog/10964/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
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مشارکت گروهی )۵ دقیقه(

)در صورتــی کــه تعــداد بچه هــای کالس کــم بــوده و بچه هــا را در گروه هــا تقســیم 
نکرده ایــد، الزم نیســت ایــن قســمت را انجــام دهیــد.(

در ایــن قســمت بچه هــا از گروه هــای مختلــف بــه گــروه اصلــی می پیوندنــد. یــک نماینــده 
از هــر گــروه در مــورد آنچــه کــه در گــروه خــود یــاد گرفتــه اســت بــا بقیــه در میان می گــذارد.

 
نتیجه گیری )۳ دقیقه(:

تــا بــه اینجــا مــا بــا یکســری از فرهنگ هــا و آداب و رســوم کشــور ژاپــن آشــنا شــده ایم. 
همچنیــن در گروه هــا یــاد گرفتیــم کــه حتــی اگــر بعضــی از ایــن فرهنگ هــا بــرای مــا 
بــه مردمــی کــه آن فرهنــگ را دارنــد احتــرام بگذاریــم.  بایــد  امــا  عجیــب هســتند 
ــا همــان طــرز پوشــش، فرهنــگ غذایــی و آداب معاشــرتی و  وقتــی کــه مــا کســی را ب
اعتقاداتــش می پذیریــم در واقــع او را محبــت می کنیــم. خــدا از مــا می خواهــد کــه 
ــا  ــون ســرزمین آگاپــه اســت و م ــی بــا ادب داشــته باشــیم چــون محبــت قان مــا محبت
به عنــوان ســفیران ســرزمین آگاپــه بایــد ایــن محبــت را در هــر جــا و هــر زمــان اجــرا 

کنیــم.

پروژه )۵ دقیقه(:

یکــی دیگــر از فرهنگ هــای ژاپــن مهمانــی ويــژه چــای اســت. مهمانــی چــای یــک  ��
مراســم ســنتی و قدیمــی فرهنــگ ژاپــن محســوب می شــود. در طــی ایــن هفتــه 
در رابطــه بــا ایــن مهمانــی چــای بــا کمــک والدیــن تحقیــق کنیــد. هفتــه آینــده بــا 
آنچــه کــه امــروز یــاد گرفته ایــم و بــا دانســتنی های خــود در رابطــه بــا مهمانــی چــای 

بــه کالس بیاییــد. 

)در طــی هفتــه بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه حتمــاً بــرای مهمانــی بــا ســلیقه و خالقیــت 
خــود لباســی آمــاده کننــد. بچه هــا می تواننــد کیمونــو درســت کننــد، صنــدل چوبــی 
درســت کننــد،  بادبــزن یــا چتــر بیاورنــد...  و وســایل چــای خــوردن و غــذا خــوردن را بــه 

همــراه داشــته باشــند.(

متــی ۷: ۱۲ را بــا مامــان و بابــا از کتاب مقــدس پیــدا کنیــد و بــا هــم در مــورد  ��
مفهــوم ایــن آیــه صحبــت کنیــد. 


